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Uge 15
Tillykke til klubbens nye Æresmedlem
- Kaj Kristensen
Ved søndagens udvalgsmatch var alle deltagere vidne til,
at Kaj Kristensen fra Videbæk blev udnævnt som
klubbens fjerde æresmedlem. Bestyrelsen vil dermed
sige Kaj tak for en fantastisk indsats for klubben. Af
større projekter, som Kaj har stået i spidsen for, kan bl.a.
nævnes bagrum, maskinhus, lynskure og som det sidste
en garage til baneservice. Tak til Kaj endnu engang!!!
Det var en rørt Kaj, der modtog gave og bevis.
Der lød også en stor tak til Ellen, som godvilligt udlåner Kaj til mange projekter i klubben.

1000 tak til de 90 frivillige medlemmer
I et flot solskinsvejr afholdte klubben d. 10. april en Udvalgsmatch,
for at påskønne det fantastiske arbejde der ydes i de mange udvalg.
Bestyrelsen vil gerne sige tak til de mange frivillige i udvalgene, der
gør det muligt at drive Trehøje Golfklub. Det frivillige arbejde er hele
krumtappen i klubben.

Dronefotograf søges
Er der mon et klubmedlem, der har kendskab til videooptagelse
med en drone? Vi kunne godt tænke os at lægge klip ind på
hjemmesiden af fx hul 1, 2, 3, 15, 16 og 18.
Vi er nødt til at tænke på at få udbredt kendskabet til vores klub
endnu mere. Øgede greenfee indtægter bliver afgørende for at
fastholde økonomien til at holde vores bane helt i top.

HCP på 50 - 72 Træning for begyndere og medlemmer
Alle begyndere samt medlemmer over HCP 50 tilbydes
gratis træning gennem hele sæsonen for at sikre, at man
kommer rigtig godt i gang med golfspillet, og dermed har lyst
til fortsat at være medlem.
Der er afsat træningstider hver uge året igennem. På
klubbens hjemmeside kan man i venstre side vælge Pro’en
og så kommer man ind på Kristoffer og Nicolajs side, hvor
der er en vejledning til at bestille tider. Man kan også
henvende sig i shoppen og blive skrevet op.
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Vi har stadig brug for din hjælp til at skaffe nye medlemmer og
nye begyndere.
– få et gavekort på 500 kr. til Pro Shoppen.
Få endelig fat i dem du kender, som kunne tænke sig at prøve at
spille golf. Der er ingen grund til at vente til Golfens Dag søndag d.
17. april, med at komme i gang. Som skrevet ovenfor, så kan man
starte med slagtræning med det samme.

Alle medlemmer, der finder et nyt Fuldtid Senior eller Flex Øst medlem, modtager et
gavekort på kr. 500,- til Pro Shoppen. Det kan både være som direkte medlem eller som
begynder.
Gavekortet udløses, når det nye medlem er indmeldt og har afregnet kontingent. Dette tilbud gælder hele 2016

Husk: Det er faktisk gratis at få golfkortet i Trehøje.
Det man betaler for begynderkurset modregnes i kontingentbetalingen ved indmelding.

Golfens Dag søndag d. 17. april
Golfens dag er en vigtig dag for klubben og for dig.
Det er her, du skal invitere nye interesserede
golfere med ud i klubben. Medlemmerne i Trehøje
Golfklub er de bedste ambassadører for klubben,
og de har nemmest ved at finde nye medlemmer.
Vi regner også med din støtte den 17. april.
Se programmet på hjemmesiden.

Udsnit af klubbens kalender
Lør 16.04.2016 Klubmatch Landbobanken Open på 18 huls banen. Matchopslag En del af Synoptik Cup
Søn 17.04.2016 Golfens Dag på træningsområdet samt Øst-Sløjfen. Læs mere - Se klubbens indbydelse
Lør 23.04.2016 Danmarksturnering på 18 huls banen. Herrer 1. div. - Herrer 3. div. - Damer 3. div.
Søn 24.04.2016 Danmarksturnering på 18 huls banen. Herrer 1. div. - Herrer 3. div. - Herrer kval.række - Damer 3. div.
Fre 06.05.2016 Ø-Golf for Seniorer 2016 på 18 huls banen. http://øgolfforseniorer.dk/ - Tilmeld her
Lør 14.05.2016 Klubmatch De åbne Vestjyske Mesterskaber på 18 huls banen. Matchopslag En del af Synoptik Cup

HUSK Hvis I har ideer eller kritik, er vi ikke længere væk end telefonen eller
en mail.

På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
Formand,
Trehøje Golfklub
d. 11. april 2016
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